SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Cereslaan/De Beemd
Datum:
Aanwezig:
Notulist:

maandag 23 september 2019
Niek van Boven (brandweer), Marc Leijen, Anthony van Bakel, Suzanne van
Bruchem (gemeente Bernheze), Ben Post (politie)
Mirjam van den Bersselaar

Dagschouw 23 september 2019 start 10.15 uur
Algemeen
Algemene indruk van de werkgroep is dat het groenonderhoud slecht is. De bermen moeten
gemaaid worden, er staat veel onkruid overal en de bomen hebben een snoeibeurt nodig.
Ook zijn de kvo-b borden nog niet schoongemaakt. Deze constatering is ook in de
avondschouw van februari 2019 gedaan.
Suzanne geeft dit door aan de betreffende afdeling bij de gemeente.
Verder is op de Beemd veel achterstallig onderhoud of zien percelen er niet netjes
opgeruimd uit. Hier besteedt de werkgroep aandacht aan in de eerst volgende nieuwsbrief.
Voorste Groes
Lantaarnpaal nr. 5 staat scheef
Suzanne geeft dit door aan de betreffende afdeling bij de gemeente.
Middelste Groes
Voor de parkeervakken bij autoschade Maasland staat een oplegger geparkeerd.
Personenauto’s kunnen hierdoor geen gebruik maken van deze parkeervakken.
Cereslaan
Graffiti op het PNEM huisje en Gasverdeelstation
Suzanne geeft dit door aan de betreffende afdeling bij de gemeente.
Aan de kant van van Bakel elektro heeft de Cereslaan verschillende bossage. Voor sommige
panden staan alleen struiken, soms ligt er alleen gras en soms een combi van beide. De
bossages zijn te hoog, hierdoor is het zicht voor auto’s die bij die panden wegrijden zeer
slecht. Vraag aan de gemeente om de bossages te snoeien tot max. 80 cm boven de grond.
Suzanne zoekt uit van wie de bossages zijn en koppelt dat terug aan de werkgroep
zodat passende actie genomen kan worden.
Op de hoek bij Mc Donalds en Hanex zitten grote gaten in de grond, waardoor het gevaar
bestaat dat automobilisten zich vastrijden of de auto beschadigen.
Suzanne geeft dit door aan de betreffende afdeling bij de gemeente.
Controle punten avondschouw 26 februari 2019
Cereslaan
Het kvo bord aan de Cereslaan inrijdend naar Karwei aan de kant van Maas Coatings. Dit
bord valt niet op vanaf de weg. Kan dit verplaatst worden naar voor het hek bij Maas
Coatings?
Marco bespreekt het met de betreffende afdeling van de gemeente.
26 februari 2019; situatie is ongewijzigd. De aanwezigen spreken uit dat het bord op de
meest veilige plek staat op dit punt en niet verplaatst hoeft te worden.
Ingang Cereslaan, lantaarnpaal 41 (kant van Estepe) aan deze lantaarnpaal hangt een
verkeersbord wat niet zichtbaar is voor weggebruikers. Graag verplaatsen.
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Marco geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente.
26 februari 2019: bord hangt nu scheef. Remy pakt het op.
23 september 2019: opgelost
Cereslaan inrijdend naar Mac Donalds. Bermen gemaaid, maar niet onder en rond bord van
kvo-b.
Marco geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente.
26 februari 2019: Ziet er nu prima uit.
Langs de Cereslaan richting Kerkweg (bij Mc Donalds om de hoek) staan veel auto’s langs
de weg ondanks P verbod. Dit zijn veelal carpoolers. Kunnen hier meer P-vakken of stroken
gemaakt worden, of een andere inrichting om het probleem van carpoolers te verhelpen?
Marco bespreekt het met de betreffende afdeling van de gemeente.
26 februari 2019: Situatie ongewijzigd. De werkgroep bespreekt tijdens de vergadering
de optie van plaatsen grasbetontegels alsook de ontwikkeling van een extra
carpoolplaats (zie notulen werkgroep vergadering 26 februari 2019). Remy pakt deze
beide opties op.
23 september 2019: voortgang onbekend.
Vismeerstraat
De woningen worden hier over het algemeen anti-kraak verhuurd tot de plannen met de
aansluiting voor Heesch West verder vorm krijgen en worden ingericht.
Geffensestraat en algemeen
Blauwe pand aan de Geffensestraat, boven wonen Polen in. Mag dat? In het kader van
veiligheid? En hoe is dat met bewoning in- en boven bedrijfspanden op de rest van het
terrein?
Gemeente en politie pakken dit samen op.
26 februari 2019: Gemeente gaat hierop handhaven en treedt in contact met politie
hiervoor. Tijdens de schouw is licht aan en staan er auto’s geparkeerd.
23 september 2019: loopt
Kruishoekstraat
Kruishoekstraat richting Zoggelsestraat. Lantaarnpalen zijn ingegroeid in bomen. Ook op de
rest van de Beemd een aandachtspunt voor snoeien om de verlichting in orde te houden.
Marco geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente.
26 februari 2019: bomen zitten nu niet in blad waardoor de situatie niet vergeleken kan
worden. Stand van zaken onbekend.
23 september 2019: zie opmerking algemeen.
Boomwortels
Boomwortels vooral op Zoggelsestraat een probleem, ook Vinkelsestraat beginnend
probleem.
Marco bespreekt het met de betreffende afdeling van de gemeente.
26 februari 2019: Situatie ongewijzigd, danwel dat er in de Nieuwe Erven en
Kruishoekstraat ook veel boomwortels omhoog komen en oneffenheden in de weg
zijn. De situatie is gevaarlijk.
23 september 2019: Een werkgroep binnen de gemeente is gestart met het probleem
van de boomwortels.
Borden kvo-b
Tijdens de schouw zijn alle borden van kvo-b bekeken. Alle borden staan op de meest veilige
plek bij een toe- of afrit van het bedrijventerrein. Verplaatsen van deze borden geeft
problemen met zicht op de weg en overig verkeer.
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De werkgroep vraagt alleen om het bord bij karwei te verplaatsen (zie Cereslaan).
26 februari 2019: Alle kvo-borden kunnen blijven staan zoals ze staan, ze hebben
echter een schoonmaakbeurt nodig. Remy geeft dit door aan de afdeling beheer.
23 september 2019: situatie ongewijzigd.
Avondschouw 26 februari 2019 start 18.45 uur
De punten van de schouw van 4 oktober 2018 worden nagereden omdat Remy geen beeld
heeft van de genoemde situaties.
Tevens wordt op de Beemd extra gelet op de bestrating, omdat er veel ongelijkheden zijn
ontstaan na aanleg van glasvezel.
Lantaarnpalen stuk:
Zoggelstraat nr. 6 en 16
Kruishoekstraat nr. 10
Cereslaan nr. 4, 5, 10, 17, 19, 48, 58 en in de draai bij Mc Donalds richting Kerkweg
Cereslaan lantaarnpaal 57 staat scheef
Bosschebaan nr. 24, 27 en 29
Vismeerstraat nr. 4
Middelste Groes nr. 14
Voorste groes nr. 5
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